SHOPPING PÁTIO GUARULHOS APRESENTA RAPUNZEL EM
OUTUBRO
O mês de outubro no Shopping Pátio Guarulhos começa com a apresentação
gratuita de teatro com o tema Rapunzel, a clássica história da garota de longas tranças
do conto infantil, que encanta crianças e adultos. Será no dia 9 às 14h30 no Piso
Térreo do shopping.
A peça gira em torno de uma bela princesa que vive aprisionada em uma torre.
E a aventura inicia quando um atrapalhado príncipe entra em sua vida e lhe apresenta
um mundo livre cheio de cor e alegria.
A atração

será

interativa

e

divertida,

com

duração

de

40 minutos

e

recomendação para crianças a partir de três anos, apesar da classificação livre. “O
Teatrinho no Pátio já é um programa de lazer esperado pelo nosso público. Recebemos
famílias inteiras para curtir as peças que apresentamos gratuitamente e com muita
dedicação. E isso é nossa maior realização”, ressalta Claudia Campos, gerente de
marketing do Shopping Pátio Guarulhos.
Teatrinho no Pátio – Rapunzel
Dia 9 de outubro de 2016
Horário do teatro: 14h30
Duração: 40 minutos
Apresentação gratuita
Classificação: livre
Indicação: 3 anos

Local: Piso Térreo
Estacionamento gratuito
Telefone: 2458-8100
Site: www.shoppingpatioguarulhos.com.br
Mídias sociais: @shoppingpatioguarulhos no Facebook e no Instagram
Avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila Rio, esquina com a avenida Benjamin Harris
Hannicut, Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos foi inaugurado há dois anos e destaca-se pela
arquitetura e decoração, com fachada panorâmica. Seu mix de lojas atende todo perfil
de consumidor: crianças, jovens, homens, mulheres e melhor idade. Está localizado na
avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila Rio, esquina com a avenida Benjamin Harris
Hannicut, em Guarulhos, São Paulo.
Mais informações no site www.shoppingpatioguarulhos.com.br ou pelo telefone
11 2458-8100.
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